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Kas yra MUVE’as (daugelio vartotojų
virtuali aplinka)

• Sinchroninis, patvarus, žmonių, kuriuos atstovauja avatarai, 
tinklas kompiuterių tinkle (Bell 2008).    

• „FarmVille”?                                                               



Kas yra MUVE’as (daugelio vartotojų
virtuali aplinka)

• Trimatis (suvokimas) 
– Objektai, turintys x, y ir z koordinates

• Interaktyvus
– Vartotojai gali sąveikauti su objektais, aplinka ir kitais vartotojais

• Dinamiškai atvaizduojamas
– Aplinkos vaizdas ir garsas priklauso nuo vartotojo padėties  trimatėje 

erdvėje

• Jame galima naviguoti
– Vartotojai gali judėti trimate erdve

(Dalgarno, 2002)



Kas yra MUVE’as (daugelio vartotojų
virtuali aplinka)

• Vartotojų kuriamas (ne visi)
– Vartotojams leidžiama juose kurti

• Patvarus
– Vartotojų sukurti objektai juose išlieka ilgam 

• Pavyzdžiui:
– „Second Life”
– „ActiveWorlds”

– „There.com”
– „Forterra”

– „Open Croquet”

• Įžanga į „SecondLife” (vaizdo filmas)









MUVEų (daugelio vartotojų virtualių
aplinkų) charakteristikos

• Nesvarbios atstumo ir laiko sąvokos.

• Padalinti į skirtingas virtualias erdves ar pasaulius
(vadinamus „salomis” „Second Life” ir „pasauliais”
„ActiveWorld”).

• Vartotojai gali teleportuotis iš vieno pasaulio į kitą. 



MUVEų (daugelio vartotojų virtualių
aplinkų) charakteristikos – dvimačiai ir 
trimačiai

• Tokie MUVEai (daugelio vartotojų virtualios 
aplinkos) kaip „SecondLife”, „Activeworlds”, 
„IMVU”, „Twinity” ir „Kaneva” yra trimačiai. 

• „Habbo”, „Barbie Girls”, „Club Penguin”, 
„Frenzoo”, „Neopets”, „Handipoints”, „Metaplace”, 
„Meez”, „Ourworld”, „Poptopica”, „Stardoll” and 
„Whyville” yra dvimačiai MUVEai 



MUVEų (daugelio vartotojų virtualių
aplinkų) charakteristikos - dvimačiai ir 
trimačiai



MUVEų (daugelio vartotojų virtualių
aplinkų) charakteristikos - avatarai

• MUVEų vartotojus atstovauja „avatarai”. 
• Vartotojai gali pasirinkti skirtingus savo avataro išvaizdos 

nustatymus. 
• Avatarai gali sąveikauti su kitais aplinkoje esančiais 

avatarais, objektais ar artefaktais.
• Su kitais avatarais paprastai bendraujama tekstiniais arba 

balso pokalbiais.
• MUVEų nustatyti gestai. 
• Vartotojai gali sukurti savo gestus.



MUVEų (daugelio vartotojų virtualių
aplinkų) charakteristikos – sąveika

• Su objektais daugiausia sąveikaujama pelės 
spustelėjimu – tai iš anksto nustato aplinkos 
savininkas. 

• Spustelėjus objektą (ar jame nustatytus 
pasirinkimus):
– vykdomas veiksmas, pavyzdžiui, pateikiama laikmena 
(nuotraukos, pristatymai, vaizdo medžiaga, simuliacijos, 
garso medžiaga);

– arba vykdomas veiksmas pasaulio viduje (atsidarys durys, 
pasikeis objektų padėtys ar įvyks sąveika su objektų
sąsajomis);

– gali pradėti veikti ir naršyklė. 



MUVEų (daugelio vartotojų virtualių
aplinkų) charakteristikos - kūrimas

• MUVEai yra susieti su modeliavimo priemonėmis, 
kuriomis galima kurti objektus. 

• Naudojamos scenarijų programėlių rašymo (angl. 
scripting) ir programavimo kalbos.

• Reikia kažkiek patirties.

• Tokie MUVEai kaip „SecondLife”, „Activeworlds”, 
„IMVU” ir „Metaplace” nėra iš anksto sukurti.

• Kiti yra panašesni į komercinius vartojimui 
paruoštus gaminius (kūrimas neleidžiamas). 



MUVEų (daugelio vartotojų virtualių
aplinkų) charakteristikos – privati erdvė
• Daugelyje MUVEų, daugiausia dvimačiuose (pvz.

„Habbo”, „Club Penguin”, „Barbie Girls”, 
„Ourworld”, „Metaplace”), kiekvienam vartotojui 
suteikiama privati erdvė.

• Vartotoja/s gali pati/pats ją dekoruoti.

• Gali organizuoti vakarėlius ir įvairius kitus renginius, 
kviesti draugus pasikalbėti, žiūrėti filmus ar kartu 
žaisti.





Ekonominiai MUVEų aspektai – pasaulyje

• „SecondLife” (1 USD = 273 Linden dolerių)

Šaltinis: http://secondlife.com/whatis/economy-graphs.php



MUVEų pritaikymas - švietimui

• „SL” švietimo įstaigos
– Harvardo universitetas

– Prinstono universitetas

– Niujorko universitetas

– San Diego valstijos universitetas

– Stanfordo universitetas

– Teksaso valstijos universitetas

• Kursai pasauliuose
– Paskaitos

– Diskusijos

– Trimačiai tyrimai



MUVEų pritaikymas – sociologijai

• Skaitmeniniai čiabuviai (angl. digital natives) –
interneto visuomenė.

• Nuolatinės lankymosi vietos:
– „IMVU”,

– „Kaneva”,

– „There.com”,

• Pasakojimai apie jausmus.

• Šokių vakarėliai, muzikos vakarai, seksas, kino 
teatrai, žaidimai.

• Poveikis realiam gyvenimui.



MUVEų pritaikymas – ekonomikai
• Parduoti realaus gyvenimo gaminius.
• Organizuoti asmeninius susitikimus neišeinant iš biuro, 

naudojantis realaus laiko trimačiu bendradarbiavimu.
• Kurti gaminių ir procesų simuliacijas, kad darbuotojai, 

verslo partneriai iš viso pasaulio galėtų išbandyti naujus 
dizainus ir koncepcijas.

• Organizuoti darbuotojų mokymus, ypač asmeninius.
• Susitikti su partneriais iš viso pasaulio jūsų virtualiame 

biure.
• Gauti klientų atsiliepimus apie gaminį. 
• Kurti prekių įvaizdžio ženklo (angl. brand) bendruomenei.
• Parduoti virtualius gaminius.



MUVEų pritaikymas – politikai

• JAV rinkimų kampanijos „SL”:
– Obamos ir McCain kalbos,

– Obamos avataras „SL”,

– Politikos „SL”



MUVEų pritaikymas – kultūrai

• Įvairių kultūrų patyrimas:
– „Twinity” - „Virtual Berlin”,

– „Boolywood” sala „Second Life”



MUVEų pritaikymas – menams
• „Machinima” – filmų kūrimas MUVEuose

• Meno parodos

• Realybėje neįmanomas menas



MUVEų pritaikymas – kitiems reikalams

• Muzika

• Religija



Žaidimai MUVEuose – įdėtieji žaidimai

• Mini žaidimai
– „Habbo” – „Sniego gniūžčių” žaidimas

• „RPG”
– http://www.youtube.com/watch?v=P9fymJ9LM0s

– „Gossip Girl” („Paskalų mergaitė”) - „SL”

• Savo žaidimų kūrimas
– „SL” turgus
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